Oluges, les
Parròquia: Santa Maria
Sufragànies:
Municipi: les Oluges
Comarca: Segarra
Notes:

LLIBRES SAGRAMENTALS
Baptismes
1.-

(1406 – 1502) Baptismes, testaments, capítols, actes, memòries de caritats
(1406 – 1410) Manual notarial, fragment de cobertes de pergamí
(1421 – 1458) Manual notarial, cobertes de pergamí
(1433 – 1435) Actes, capítols. Fragment de llibre, coberta de pergamí
(1436 – 1438) Actes, testaments, capítols. Fragment de llibre
(1438 – 1449) Manual notarial, cobertes fragment de pergamí
(1444 – 1454) Fragment de manual notarial, sense cobertes
(1489 – 1502) Baptismes, actes, capítols, testaments. Plec sense coberta
2.- (1553 – 1596) Llibre, cobertes de pergamí
(1553 – 1574) Baptismes
(1554 – 1596) Òbits
(1557 – 1562) Compliment pasqual
També conté actes, capítols, testaments. Totes les partides estan barrejades
3.- (1587 – 1668) Totum. Llibre, manquen les 5 primeres planes. Sense cobertes
(1588 – 1668) Baptismes
(1587 – 1668) Òbits
(1610 – 1666) Matrimonis
4.- a) (1634 – 1662) Llibre, sense cobertes
(1634 – 1642 / 1662 – 1667) Baptismes
(1634 – 1664) Matrimonis
(s. XVII) Censals que cobrava el rector
5.- b) (1634 – 1667) Totum. Llibre, sense cobertes
(1634 – 1660) Òbits
(1643 – 1666) Matrimonis
(1651 – 1667) Baptismes
(1656) Compliment pasqual
6.- (1668 – 1690) Totum. Llibre, cobertes de pell
(1668 – 1686) Matrimonis
(1668 – 1690) Baptismes
(1626 – 1686) Confirmacions
(1668 – 1691) Òbits
7.- (1734 – 1786) Llibre, cobertes de pell
8.- (1786 – 1812) Llibre, cobertes de pell
9.- (1812 – 1845) Llibre, cobertes de pell
(1812 – 1822) Baptismes
(1812 – 1845) Òbits
10.- (1812 – 1852) Llibre, cobertes de pell
(1822 – 1844) Baptismes
(1812 – 1852) Matrimonis
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11.- (1844 – 1852) Llibre, cobertes de cartró
(1852 – 1894) No hi ha llibre, perdut durant la guerra
12.- (1894 – 1930) Llibre, cobertes de pell
(1894 – 1930) Baptismes, amb índex
(1852 – 1910) Matrimonis, amb índex
Matrimonis
(1590 – 1668) veure nº 3
(1634 – 1667) veure nº 4
(1668 – 1690) veure nº 5
(1812 – 1852) veure nº 10
13.- (1687 – 1813) Llibre, cobertes de pell
(1852 – 1930) veure nº 12
14.- (1910 – 1930) Llibre, amb índex, cobertes de cartró
Defuncions
15.- (1690 – 1734) Llibre, cobertes de pell. Falten els fulls de 1705 - 1710
16.- (1734 – 1809) Llibre, falta la part final. Fragment de cobertes de pell
(1812 – 1845) veure nº 9
17.- (1845 – 1852) Quadern, sense cobertes
18.- (1852 – 1914) Llibre, amb índex, cobertes de cartró
19.- (1914 – 1930) Llibre, amb índex, cobertes de cartró
Índex i notes
20.- (1940) Llibre, enquadernació moderna
Índex general de partides
1600 > baptismes
1609 > matrimonis
1852 > òbits
Consueta; Inventaris; Fossar; Casa rectoral; Títols del fossar
Confirmacions
(1626 – 1686) veure nº 6
21.- (1712 – 1847) Confirmacions. Llibre, amb plecs solts, cobertes de pergamí
Compliment pasqual

22.23.24.25.26.-

(1557 – 1562) veure nº 2
(1773 – 1936) Plecs solts
(1878 – 1886) Quadern, cobertes de cartró
(1887 – 1897) Llibre, sense cobertes
(1898 – 1936) Llibre, sense cobertes
(1940 – 1966) Llibre, enquadernació moderna

ADMINISTRACIÓ PASTORAL

27.- a) (1753 – 1922) Llibre de comptes del Roser i de Nostra Senyora de Gràcia
b) (1699) Censal del Roser
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28.-

29.-

30.-

31.-
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c) (1753 – 1799) Confraries del Sagrat Cor de Jesús i de la Mercè
d) (1590 – 1690) Plec i llibres varis
(1653 – 1888) Rectoria
(1688 – 1763) Censals de la rectoria
(1793 – 1804) Parceries
(1769) Rendes de les rectories de l’arxiprestat
(1758) Procura per a cobrar censals de la rectoria
(1653) Permuta
(1761 – 1768 / 1819 – 1873) Delmes
(1816 – 1888) Querella per un galliner
(1787) Cadastre, també un amillarament sense any
(1623 – 1808) Fundacions
Misses matinals
Roser
Salve
Lluminàries
Testaments Dr. Montaner i Josep Santanya
(1590 – 1690) Confraria del Roser
(1590 – 1690) Llibre, cobertes de pell i una part de pegamí
Entrades i sortides
Llistes de confrares
(1626) Inventari parroquial
(1655 – 1670) Obra de l’església
(1609) Pergamí
Indulgència plenària concedida pel Papa Pau V a la confraria
del Roser. Conserva el segell de plom
(1940 – 1969) Llibre, enquadernació moderna
Majorales del Roser
Confrares del Roser
Majorals de a Mare de Déu de Gràcia
Restauració de la capella de la Mare de Déu de Gràcia
Notes de dita restauració
Pregaries per la pluja
(1696 – 1752) Llibre de comptes. Cobertes de pell
(1696 – 1752) Confraria del Santíssim Sagrament
(1697 – 1752) Comptes dels obrers de l’església
(1720) Comptes de Nostra Senyora de Gràcia de les Ermites
(1698 – 1752) Comptes de la confraria del Roser
(1716 – 1930) Plecs de documents varis, cobertes de pell
(1734 – 1883) “Notalanda”. Plec de notes, sense coberta
(1780 – 1851) Lluminària, 2 plecs
(1793 – 1828) Llevadors, 5 plecs
(1716 – 1733) Constitucions i bans del comú. Plec sense cobertes
(1734 – 1763) Llibre de la primícia. Sense cobertes
(1862) Erecció del Via Crucis
(s. XVIII) Visita de la parròquia de Cervera
(1922) Carta del bisbat a l’alcalde sobre el casino i sala de ball
(1918) Creació i reglaments de la confraria de la Doctrina cristiana
(1883) Contracte de quintes entre vuit famílies
(1930) Anunci de visita pastoral
(1686 – 1936) Plecs de documents varis, cobertes de pell
(1850 – 1936) Germandat del rectors. Plec
(1847 – 1936) Misses “pro populo”. Llibre, sense cobertes
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(1767 – 1847) Misses “pro populo”. Plec
(1775 – 1786) Bací de les ànimes. Plec
(1686) Llevador de rendes de la rectoria
(1694 – 1790) Reducció de misses i aniversaris
(1728) Capbreu de les terres de Sentanya
(1736) Valuació de les terres de Sentanya
(s. XVIII) Consueta
(1909 – 1932) Comptes de la rectoria i el seu hort. Quadern
(1882 – 1930) Fundacions reduïdes i passades al fons de capellanies
(1722 – 1834) Correspondència amb els Barons de Rocafort
(1738) Partida de defunció d’Isabel Sentanya, enterrada a Barcelona
32.- (1940 – 1969) Llibre de fundacions i misses. Enquadernació moderna
Fundació Montanyà; Col·lectes, Misses; Novenari; Santa Engràcia;
Culte; Rectorologi; Misses “pro populo”; Germandat; bací de les ànimes
33.- (s. XVII – XVIII) Documentació vària del bisbat
(1667 – 1772) Cartells de visita, plecs relligats, sense coberta
(1777) Autèntica del Lignum Crucis
(s. XVII – XVIII) Decrets, circulars i pastorals. Plecs
34.- (1753 – 18) Llibre de comptes, cobertes de pell
(1753 – 1850) Comptes dels obrers de l’església
(1753 – 1926) Comptes de la confraria del Santíssim Sagrament

ADMINISTRACIÓ PARROQUIAL
35.- (s. XVII – XVIII) Diversos plecs de fundacions. Coberta aprofitada de pergamí
(1734 – 1774) Fundacions. Llibre, sense coberta
(1734 – 1750) Llevador de les rendes de la rectoria. Quadern
(s. XVIII) Quadern de les fundacions i renda de la rectoria
(s. XVIII) Institució de misses. Diversos plecs
(s. XVIII) Deutes a l’obra de l’església i confraries. Plec sense cobertes
(s. XVIII) Rendes i censals de l’obra de l’església
(1685 – 1694) Lluminària i notes sobre l’església antiga
36.- (1750 – 1936) Fundacions i censals. Llibre, cobertes de pell
(1751) Consuetuts de la parròquia
37.- (s. XVII - XX) Documentació varia. Coberta de pell aprofitada d’un altre llibre
(1756 – 1936) Plec relligat de documents referents a l’església
(s. XVIII – XIX) Plec relligat de documents referents a N. Sra. de Gràcia
(s. XVIII – XIX) Plec relligat de documents referents a fundacions,
misses i la confraria de sant Nicolau
(s. XVIII – XX) Plec relligat de documents referents a finques i herbes
(s. XVII – XIX) Plec relligat de documents referents al castell
(s. XVIII) Plec relligat de documents referents als comunals i les aigües
38.- (1849 – 1949) Comptes del culte i fàbrica. Llibre, cobertes de pell
39.- (1950 – 1960) Comptes del culte i fàbrica. Llibre, enquadernació moderna
40.- (1957 – 1967) Col·lectes. Llibre, cobertes de cartró
41.- (1939 – 1969) Llibre, enquadernació moderna
(1940 – 1969) Comptes del Santíssim Sagrament
(1939 – 1967) Notes de les restauracions de l’església i ermites
42.- (1668 – 1682) Manual d’actes. Cobertes de pergamí
43.- (s. XVIII – XX) Documentació varia. Cobertes de pell aprofitades
(1736) Plet per les herbes i la carniceria
(s. XVIII – XIX) Plecs relligats sobre els fruits i la rectoria
(s. XVIII – XX) Plecs relligats sobre temes varis
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DOCUMENTACIÓ NOTARIAL
44.- (s. XIV) Cinc fragments de manuals notarials, algun d’ells en mal estat
45.- (s. XIII - XIV) Quatre fragments de manuals notarials
(s. XIII) Fragment de manual notarial
(s. XIV – XVI) Dos fragments de manuals notarials
(1327) Fragment de manual notarial sense coberta
(1516 – 1518) Manual notarial sense coberta
(s. XIV) Manual notarial. Cobertes de pergamí
(s. XIV) Tres fragments de manuals notarials
46.- (1369 – 1381) Fragments de manuals notarials
(1369 – 1378) Manual, fragment de cobertes de pergamí
(1378 – 1380) Manual notarial, sense cobertes
(1381) Fulls solts d’un manual notarial
(1370 – 1378) Manual de testaments, fragment de cobertes de pergamí
(s. XIV) Fragment de manual notarial, en mal estat
(s. XIV) Fragment de manual notarial
47.- (1500 – 1611) Manuals notarials
(1500 – 1508) Manual notarial, sense cobertes
(1507 – 1508) Fragment de manual notarial, sense cobertes
(1512 – 1522) Manual notarial, cobertes de pergamí
(1538 – 1546) Manual notarial, cobertes de pergamí
(1541 – 1558) Manual notarial, cobertes de pergamí
(1563 – 1574) Manual notarial, fragment de cobertes de pergamí
(1575 – 1583) Manual notarial, cobertes de pergamí
(1584 – 1586) Manual notarial, cobertes de pergamí
(1608 – 1611) Fragment de manual notarial, sense cobertes
48.- (1620 – 1700) Documentació notarial
(1632 – 1639) Manual notarial, sense cobertes
(1634 – 1644) Manual notarial, sense cobertes
(1620 – 1700) Testaments, capítols, actes notarials. Fulls solts
49.- (1700 – 1787) Testaments
(1700 – 1787) Plec de fulls solts
(1734 – 1774) Manual de testaments, cobertes de pell
50.- (1643 – 1686) Capítols matrimonials
(1643 – 1661) Plec
(1662 – 1686) Plec
51.- (1785 – 1858) Testaments. Plec de fulls relligats, amb índex
52.- (1864 – 1900) Testaments. Fulls solts
53.- (1668 – 1828) Documentació vària, fulls solts
54.- (1628 – 1634) Manual notarial. Cobertes de pell
55.- (1674) Capbreu de les Oluges Baixes. Fragment. Llibre, cobertes de pergamí
Vària
56.- (s. XIX – XX) Documents varis de mossèn Montanyà
(s. XX) Encícliques. Plecs
(s. XX) Concordants. Quadern
(s. XX) Impresos
(1901) Episcopologi de Solsona
(1926) La Nòmina de la clerècia
(1937) Passió. Quadern manuscrit
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(s. XX) Recull de rimes populars, manuscrit
(s. XX) Apunts sobre litúrgia de la missa, manuscrit
(1671) Sinodals. Llibre imprès, cobertes de cartró
(s. XIX- XX) Vària (comunicacions, amonestacions, partides, ...)
(s. XIX) Sermons i pastorals. Quaderns i fulls solts
57.- (1942 – 1973) Expedients matrimonials. Fulls solts
58.- (s. XX) Quadern de comptes sobre farina repartida a cases del poble
ADDENDA 14-II-2019
59.- (1940) Benedicció nova imatge. Document més fotografies de l’acte
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